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Temat: Elementy kształtowania fryzur. 

Elementy kształtowania fryzur są to elementy, które wpływają na 
ostateczny wygląd 
fryzury: 

- osobowość klienta: uśmiechnięta, chmurna, nijaka (bez wyrazu), 
- budowa głowy, 

 

- kształt twarzy, 



 

- budowa i rozmieszczenie poszczególnych elementów twarzy: oczu, nosa, 
uszu, brwi, ust, 

- typ, rodzaj i stan włosów, 
- kolor oczu: niebieskie, brązowe, zielone 

- cery: jasnej, ciemnej, brzoskwiniowej, 
- kształtu i długości szyi, 
- cech całej sylwetki. 

Cechy włosów ważne przy doborze formy fryzury 
Kolor wpływa na widzenie kształtu i gęstości włosów we fryzurze: 
- jasny kolor – powiększa objętość włosów, 

- ciemny kolor – zmniejsza objętość włosów. 
Długość buduje formę fryzury i tworzy popularną systematykę fryzur. 

- Krótkie – długość od 0,5 mm do 6 cm, 
- Pół długie (średnia długość) – od 7 cm do 10 cm, 
- Długie – za ramiona – 10 cm i dłuższe. 

- Długość włosów ma zasadniczy wpływ na pojęcie symetrii fryzury. Fryzura 
może być symetryczna z taką samą długością włosów po obydwu stronach 

twarzy lub asymetryczna, z różną długością. 



 

Gęstość włosów wpływa na formę i kolor fryzury, jaką wybierze fryzjer. 

W przypadku włosów rzadkich lepsze są kolory jaśniejsze – nie podkreślają 
prześwitującej skóry na głowie. Z kolei kolory zbyt jasne podkreślą różowawy 

kolor skóry głowy, co będzie niekorzystne dla klienta. Rzadkie włosy nie 
powinny być zbyt długie ani zbyt krótkie. Dobrze jest podnieść je nieco od 
skóry i delikatne skręcić, co zwiększy ich objętość. Gęste włosy lepiej 

wyglądają w dłuższych fryzurach. Zbyt krótkie tworzą na głowie 
niekorzystną szczotkę i źle się układają. Przy gęstych włosach podstawą jest 

dobre strzyżenie, które niweluje ciężar fryzury. 
Tekstura włosów, określa rodzaj powierzchni włosów, zaznaczona kolorem, 
tworzy wrażenie trójwymiarowości fryzury czy jej objętości. 

Gładka powierzchnia włosów zmniejsza optycznie objętość fryzury. Ciemny 
kolor dodatkowo podkreśli proste i ciężkie włosy. Przy jasnych barwach 
gładkie włosy wyglądają lżej i jest ich optycznie więcej. Włosy skręcone, 

karbowane, falowane zawsze zwiększą objętość fryzury. Ciemne kolory lepiej 
podkreślą teksturę włosów niż jasne. Z kolei jasnych włosów występuje 

większa ilość zauważalnych niuansów kolorystycznych. 
 

Praca domowa: Odszukaj w czasopismach lub Internecie 5 fryzur gdzie gęstości i 

koloru wpływa na  wrażenie wizualne, oraz wpływ tekstury włosów na ich wygląd. 

Opisz każdy rysunek osobno. 

Pracę domową proszę przesyłać na meila annasawicka1102@wp.pl do końca 

tygodnia. 
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